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ต�องคาํนึงถึงประโยชน�ทีจ่ะเกิดขึน้กับส�วนรวม ทนุท่ีมอียู�ในชมุชน 
และความเป�นไปได�ในการดําเนินโครงการ ซ่ึงเป�นบทเรียนใหม�ที่
ชมุชนได�ร�วมกนัเรยีนรู�
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ท�องห�องสมุดมีชวีติ

 ละอองไอเยน็แตะลงผวิหนาใหความรูสกึ

แชมชื่นขึ้น ขับไลไอรอนที่กัดผิวแสบในเมืองให 

หายไป อากาศที่ชุมชนกุนุงจนองที่ตั้งอยูในเขต

เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

แตกตางไปอยางสิน้เชงิกบัตวัเมอืงทัง้ทีอ่ยูหางกนั

เพยีงไมกีก่โิลเมตร ช่ือ “กนุงุจนอง” เปนภาษา

ทองถ่ิน คําวา “กนุงุ” หมายถึงเขาหรอืเนินเขา 

สวน “จนอง” แปลวาเอียง รวมกันแลวเปน 

“ภูเขาเอียง” ตามสันเขาท่ีคอยเอียงลาดลงไป  

ซบแผนดนิดัง่คืนสูรากเหงาแหลงกาํเนดิ 

ชุมชนกุนุงจนองเปนชุมชนขนาดใหญใน

เขตเทศบาลเมอืงเบตง มี 182 หลงัคาเรอืน มี

ประชากรอาศัยอยูประมาณ 1,200 คน สวนใหญ

ประกอบอาชพีกรดียางและรับจาง นบัถอืศาสนา

อิสลามทั้งหมด การต้ังบานเรือนบนที่ดินที่เปน

ของตนตระกลู เกาะอยูรวมกนัเปนกลุมบาน บาน

แตละหลังแบงเขตกันตามรองดินต้ืนๆ ท่ีเกิดจาก

ฝนรวงลงมาจากหลังคาบานแตละหลัง พ่ึงพา

อาศัยกันแบบเครือญาติ แตทําเลที่ตั้งใกลกับ

เทศบาลเมืองสงผลใหวิถีชีวิตของคนในหมูบาน

เปล่ียนไปเหมือนกับวิถีคนเมือง กลางวันจะ

เงียบเหงาไรเสียงอึกทึกเพราะคนตางออกไป

ทาํงานในเมอืง จนกวาจะยํา่คํา่ตะวนัตกดนิแลวที่

คนเลิกงานกลับบานจึงจะไดยินเสียงชีวิตใน

หมูบานอือ้องึขึน้ 
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ชวีติชมุชนเมอืง

เงือ่นไขการทํามาหากนิและการประกอบ

อาชีพ ทําใหความสมัพนัธทีเ่คยใกลชดิกนัถอยหาง

กนัออกไป  ในการทาํงานทีต่องสรางกระบวนการ

มสีวนรวมใหเกดิขึน้ นบัเปนสิง่ทาทายตอวถิชีวีติ

ทีเ่ปนอยูปจจุบนั ส่ิงท่ีไมเกินความคาดหมายใน

การเรยีกประชมุจงึมคีนมารวมบางตา ดังที ่อัสมี 

ดาหะม ีประธานคณะทาํงานเลายอนใหฟงวา 

 “คนมารวมนอย ย่ิงประชมุบอย ย่ิงไมคอย

มคีนมา ชวงไหนฝนตก ไมมใีครออกมาเลย ตอง

เลือ่นออกไป รอใหคนมากพอ เพราะเราตองการ

สรางการมสีวนรวมใหเกดิขึน้จรงิๆ” 

 ความพยายามเพือ่จะพฒันางานท่ีมุงตอบ

สนองความตองการและความจําเปนของคน      

ในชุมชนยังคงดําเนินไปไมหยุด โดยใชการ

ประชาสมัพนัธผานเสยีงตามสายภายในหมูบาน 

และการประกาศแจงขาวชวงละหมาดวันศุกร  

เชญิชวญใหเขามารวมประชุมกนั ชีแ้จงถึงความ

สาํคัญ วตัถปุระสงค ผลประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้กบั

ชมุชน ทาํใหไดรบัความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะ

เปนการแจงขาวผานมาจากผูนําศาสนาเชน

โตะอิหมามในชุมชน เพราะเปนที่ยอมรับ นา    

เช่ือถือ และไววางใจได ดังท่ีอมุา บีฮงิ ประธาน

ชมุชนกุนงุจนองเลาวา

 “กอนการประชมุจะแจงขาวสารผานเสียง

ตามสาย และใชวนัศกุรทีท่กุคนไปละหมาดรวมกนั

ทีม่สัยิดแจงขาว วธินีีท้าํใหรูขาวกันท่ัวถึง สวนใหญ

โตะอิหมามจะเปนผูประกาศ ซึ่งจะเปนผูรูเรื่อง

โครงการพอสมควร คนจะฟงเพราะเช่ือวาเปน   

สิง่ทีด่”ี    

พลังเยาวชนรกัชุมชน 
 

 กาํลงัคนทีเ่ขามารวมกระบวนการนบัแต

การช้ีแจงโครงการ เกบ็ขอมลูชมุชน วิเคราะหและ

พฒันาโครงการของชมุชน จะเปนกลุมแมบานและ

กลุมเยาวชน โดยกลุมแรกเปนกลุมท่ีมีความ    

เขมแข็ง มีความเปนปกแผนเหนียวแนนกันมา   

อยูกอน เพราะไดรวมกันทาํกจิกรรมตอเนือ่ง เชน 

ทําขนมโรตีกรอบ สินคาโอท็อปขึ้นช่ือของกุนุง   

จนองทีส่งขายทัง้ในอําเภอเบตง และจงัหวดัใกล

เคียง สวนกลุมเยาวชนเปนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนนุการทาํกิจกรรมสงเสริมทักษะและความ

สามารถในหลายโครงการ รวมถงึเปนโอกาสท่ีจะ
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ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนควบคูไปกบัการเรยีน

หนังสอืในโรงเรยีน ประธานคณะทํางานเลาวา  

 “มีเยาวชนใหความสนใจ โดยเฉพาะ

เยาวชนท่ีเปนผูหญิง เขาไดลงไปจัดเก็บขอมูลใน

ชุมชน นํามาวิเคราะหปญหา และพัฒนาเปน

โครงการท่ีมาจากความตองการของคนในชุมชน 

ซึ่งกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอนที่มีความ     

ซบัซอน ตองอาศยัการคดิวิเคราะห ชวยสรางเสรมิ

ประสบการณนอกหองเรยีนใหแกพวกเขา เยาวชน

เหลานีม้คีวามสามารถทีจ่ะทาํได และพัฒนาได

มากกวาผูใหญ ปลกูฝงใหเกดิความรกัในทองถิน่

ดวย รูสกึดีทีเ่หน็เยาวชนเขามารวมกันทาํงาน”

ช�วยกนัวเิคราะห� ร�วมกนั
ตดัสินใจ

 จากการทําเวทีสรางความเขาใจใหกับ

ประชาชน จนประชุมวเิคราะหขอมลู ชวยใหชมุชน

มองเหน็ประเด็นทีจ่ะนาํมาสูการพฒันาบนพืน้ฐาน

ความตองการและความจําเปนของกุนงุจนอง ใน

เวที 3 ประเดน็คือ   1) การจดัการระบบนํา้ประปา

หมูบานที่สะอาดและพอเพียง 2) การสงเสริม

อาชพีใหกบัเยาวชน และ 3) การสรางหองสมดุ

ประจาํชุมชน แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณและ

เวลาทาํใหตองเลือกดาํเนนิงานเพยีงประเดน็เดยีว 

ซึ่งในท่ีสุดท่ีประชุมไดเลือกพัฒนาโครงการสราง

หองสมุดชมุชน 
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 ทัง้ 3 ประเด็นน้ันเปนความตองการของ

ชมุชนเหมือนกนั เม่ือมองจากลาํดับความสาํคัญ

นั้นพบวา ความตองการมีนํ้าสะอาดใชนั้นเปน

อนัดบัแรก เพราะกระทบกบัคนท้ังชมุชน แตเมือ่

อาสาสมคัรชวยกันหาขอมูลเพ่ิมเติมและวเิคราะห

ความเปนไปไดของการทําระบบประปาหมูบาน 

พบวา ยงัขาดขอมูลปญหาและความตองการใช 

นํา้จรงิ ประกอบกบัปญหาการลงทนุทีใ่ชจาํนวน     

งบประมาณเกนิกวาท่ีไดรบัการสนับสนุนไปมาก 

และเมือ่ไปศึกษาเพิม่เตมิก็พบวามีโครงการอยูใน

แผนของเทศบาลเมอืงเบตงหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

เรื่องนี้อยูแลว สวนประเด็นการสงเสริมอาชีพ

เยาวชน พบวา เยาวชนท่ีทาํงานสวนใหญทาํงาน

นอกพืน้ที ่หรอืกาํลงัเรยีนอยูในสถาบนัการศกึษา 

จงึไมไดตรงกับความตองการท่ีแทจริง และขอมูล

มอืน�อยมอืใหญ�                    
ร�วมสร�างห�องสมุด  
 

 เดมิทสีถานทีท่ีว่างแผนสรางเปนหองสมุด

เคยใชเปนที่อานหนังสือพิมพ เปนเพิงหลังคา

สงักะส ีคอนขางเกาและทรดุโทรม ต้ังอยูไมหาง

จากโรงเรยีนตาดกีาเพียงแคขามถนนไปอกีฝงหนึง่ 

ชาวบานในชมุชน 5-7 คนมาชวยกนัรือ้ถอนเพือ่

เตรียมพื้นที่สําหรับการกอสรางอาคารใหมแทน 

โดยมีเด็กๆ ในโรงเรียนตาดีกามาชวยกันเก็บ    

ที่สํารวจไมครบถวน ขาดขอมูลท่ีสําคัญตอการ

วเิคราะหและพัฒนาโครงการ เชน จาํนวนเยาวชน

ทีว่างงาน ความสนใจและความถนัด  จึงไดลง

ความเห็นใหชมุชนรวมกันเก็บขอมูลเพ่ิมเติมของ

ทัง้สองโครงการเพือ่นาํมาวเิคราะหในปถดัไป 



66666

เศษไมและปรบัพ้ืนท่ีเปนสวนหนึง่ของกจิกรรมการ

เรยีนการสอน เสียงหวัเราะหยอกลอเลนกนัตาม

ประสาดงัใหไดยนิตลอด เหมอืนกําลังเลนสนุกใน

สนามเด็กเลนมากกวาทาํงานจริงจงั คอยนับวนั

เฝาดผููใหญมาชวยกนัลงแรงสรางอาคารหลังใหม 

ซึง่ประธานคณะทาํงานเลาวา  

 “เด็กตาดีกามาชวยเก็บเศษไม กวาด

ทําความสะอาดพื้นท่ี การกอสรางท้ังหมดใช

แรงงานของชาวบาน ขอความรวมมือมาเปนอาสา

สมัครวนัละ 10 คน มนีายชางเปนคนในชมุชน ซ่ึง

ชวยใหคาํแนะนํากบัชาวบานคนอ่ืนทีย่งัไมเคยทาํ

กอสราง ไดความรูและเพิม่ทกัษะการทํางาน เกดิ

ความรูสึกเปนเจาของ ภูมิใจที่ไดทํางานใหเกิด

ประโยชนกบัชมุชน” 

ห�องสมุดมีชวีติ

 หากเปรียบอาคารหองสมุดชุมชนกุนุง  

จนองเปน “รางกาย” ในปที ่1 ชมุชนไดรางทีเ่ปน

รปูธรรมจับตองไดเกดิขึน้แลว ในปที ่2 เปนการ

ตอยอดโครงการจากปแรกเหมือนการเปาลมเขาไป

ให “รางกาย” ไดหายใจเอง เกดิเปนโครงการ “หอง

สมดุมชีวีติ แหลงเรยีนรู สรางปญญา” ซึง่เปน

ความเห็นรวมกันของคนในชุมชนวา ควรดําเนิน

การบริหารจดัการ และจดักจิกรรมตางๆ ในหอง

สมดุ เพือ่ใหเกดิประโยชนอยางเตม็ที ่ชวยบมเพาะ 
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กลอมเกลาและปลกูฝงนิสยัรักการอานใหแกเด็ก 

เยาวชนและคนในชุมชน สรางภูมิคุมกันชีวิต 

ภูมิปญญา และเปดโลกของการเรียนรู นอก

หองเรียนและโรงเรียน โดยขัน้ตอนน้ีสาํคญักวาลง

เสาสรางอาคารจนแลวเสร็จ เชนท่ีประธานคณะ

ทาํงาน กลาววา “แคเอาหนงัสอืไปต้ังไว ไมมี

กจิกรรมกเ็หมือนหลมุศพ” 

 การดําเนินการในปที่ 2 ประกอบดวย

กจิกรรมหลากหลาย แตมเีปาหมายรวมกันเพ่ือให

หองสมดุสามารถเปดบริการแกคนในชมุชนอยาง

เตม็ที ่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ไดแก การศกึษาดงูานของ

คณะทาํงาน โครงการในดานการบริหารจัดการหอง

สมดุที ่TK Park  ยะลา การจัดอบรมเยาวชนจติ

อาสา การจดักจิกรรมในหองสมดุ เปนตน โดยการ

สนบัสนนุกลุมเดก็และเยาวชนเปนกาํลงัสาํคญัตอ

ชวีติของหองสมุด เพราะเยาวชนกาวเขามารวม

รบัผดิชอบการบรกิาร การบริหารจัดการหองสมดุ 

ขณะทีไ่ดรบัประโยชนในการฝกฝนตนเอง พฒันา

ศกัยภาพ มีสวนรวมในการพฒันาชมุชน และการ

เปนผูมจีติอาสา 

 “ทางโครงการประกาศเชญิชวนใหเยาวชน

เขามาเปนอาสาสมคัร 30 คน โดยจะจดัใหเขาได

ไปศึกษาดงูานการจดัหองสมดุทีท่เีค พารก ยะลา 

เพือ่เรยีนรูของจรงิ เอามาประยกุตใชกบัหองสมดุ

บานเรา เยาวชนกลุมนี้ จะทําหนาที่จัดเรียง

หนังสือ เปนหมวดหมูใหเรียบรอย เขามาอยากได

เรื่องไหน เลมไหน สนใจเร่ืองอะไรสามารถให

บรกิารแกนองๆ และชาวบานได”  

 หนังสือท่ีเคยวางอยูบนชัน้ท่ีฝุนเกาะหนา

เพราะคนสนใจนอย กลบัคนืมาสรางใหเกดิความ

อยากรูอยากเหน็มากขึน้ ผานกจิกรรมหองสมดุมี

ชวีติ ไดแก กิจกรรมการสงเสริมการอาน กิจกรรม

ภารกิจนีเ้พือ่แมทีช่วนคูแมลกูมาผลดักนัเลานทิาน 

สรางท้ังความสมัพนัธและความสนกุ และกจิกรรม

ของคนแกเลาเรื่อง โดยเชิญผูสูงอายุและผูรูใน

ชมุชนมาเลาเรือ่งประวัตศิาสตรความเปนมาของ

หมูบาน ผูคน และการอพยพยายถ่ิน ประเพณี

วฒันธรรมท่ีเคยปฏบิตั ิแตสญูหายไปแลว ซูฟดา 

ฆอเดะ คณะทาํงานเลาวา 

 “ผลประเมินการใชบริการมีผูมาใชหองสมุด

เดอืนละ 50 คน ท้ังเดก็และผูใหญ กจิกรรมเพ่ิม

ความสนใจใหเดก็ๆ ไดอานหนังสอื ผูใหญกไ็ดมา

พบกนั มสีวนรวมทํากจิกรรม เกดิความสมัพันธ

ทีด่ตีอกนั” 
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ทุกครั้ งที่ห องสมุดมีชีวิตของชุมชน           

กุนุงจนองจัดกิจกรรมจะไดรับความรวมมือเขา

รวมกิจกรรมจนแนนหองสมุด แตภายหลังท่ีไมมี

การดําเนินกิจกรรมใดๆ คนในชุมชนจะกลับเขาสู

วงจรชีวิตปกติ ซึ่งสวนใหญขาดการปฏิสัมพันธ   

ซึง่กันและกนั ทําใหเปาหมายของโครงการ ชชต. 

ที่ตองการฟนฟูและกระชับความสัมพันธยังไม

บรรลผุลเทาท่ีควร นอกจากน้ีปจจยัดานเวลาและ

บคุลากรท่ีใหบรกิารเปนอปุสรรคสําคญัรวมดวย 

เพราะเยาวชนจิตอาสาที่เปนนักเรียนสวนใหญ  

ไมมีเวลาเพียงพอมาดูแลและใหบริการทุกวัน    

ตอเน่ือง ขณะท่ีเวลาเปด-ปดหองสมดุท่ีไมแนนอน 

และอยูชวงเสาร-อาทิตยจาํกดัคนเขามาใชบรกิาร

เหลือเพียงบางกลุม เชน เด็กตาดีกาจะไดใชหอง

สมุดมากกวากลุมอ่ืน เพราะหองสมุดอยูใกล

โรงเรยีน ครผููสอนเปนคณะทาํงาน สามารถเปด

เขามาใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู     

ในหองเรยีน 

ทิ้งให�น�อย เวียนกลับใช�
ใหม�ให�มาก 
 

 ขอสังเกตจากการดาํเนนิโครงการสองป 

นาํมาสูการกําหนดโครงการในปที ่3 จะเห็นถงึการ

ปรับเปลีย่นทศิทางการพัฒนาโครงการซึง่มุงเนน

การทํากิจกรรมกับกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ 

แทนท่ีจะตอบสนองตอปญหาและความตองการ

ของชุมชนเปนหลกั เกิดเปนโครงการจัดการขยะ

ในชมุชนกนุงุจนอง ซึง่นอกจากจะเปนกจิกรรมที่
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เปดใหเยาวชนเขามามสีวนรวมแลว ยังชวยแก

ปญหาขยะในชุมชนดวย จากผลการวิเคราะห

ขอมูลชุมชนพบวา ชุมชนกุนุงจนองเปนชุมชน

แออดั ผูคนเขามาอาศยัรวมกนัเปนจาํนวนมาก 

แตละวันเกิดขยะในครัวเรือนตางๆ ทีย่งัไมมกีาร

จดัการท่ีด ีกอความราํคาญ สกปรก และสงผล 

กระทบตอระบบนิเวศในชุมชนและลําธาร

สาธารณะของหมูบาน โดยประธานคณะทาํงาน 

เลาวา 

 “เรือ่งขยะเปนสิง่ทีค่ดิกันตัง้แตแรกวา นา

จะลองทําดู แตติดปญหาเรื่องระยะเวลาทํา

โครงการท่ีตองรายงานผลดําเนนิการใหเสรจ็ตาม

กาํหนด นาจะไมเพียงพอกับการดําเนนิการ เพราะ

เร่ืองนีต้องสรางจติสํานึก ปลูกฝงความคดิใหคน

เหน็วาตองท้ิงขยะ เก็บ แยกขยะทีบ่านอยางไร 

หมนุเวยีนกลบัมาใชประโยชน” 

 โครงการจดัการขยะในชมุชนกนุงุจนองเปด

รับสมัครเยาวชนเปนคณะทํางานในการจัดต้ัง

ธนาคารขยะ เพ่ือรวมกันจัดการรับซ้ือขยะใน

ชุมชน โดยเยาวชนจิตอาสาเหลานี้จะไดรับการ

อบรมและรวมศกึษาเรียนรูเร่ืองการจดัการขยะใน

โรงเรียนที่เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา ซึง่ประกอบดวยงานหลายข้ันตอน 

นบัแตการรับซือ้จนไปถงึการขายตอแกผูรบัซือ้ขยะ

ในชุมชน พรอมไปกับการจัดกิจกรรมสราง

จติสํานึกและปลกูฝงคานิยมท่ีถกูตองเกีย่วกบัการ

จดัการขยะในชุมชน หลงัจากศึกษาดูงานแลว ทาง

คณะทํางานโครงการ และเยาวชนจิตอาสารวม

วางแผนการจดัการขยะ โดยประชาสมัพันธทาง

เสยีงตามสายในหมูบานแจงการรับซือ้ขยะเดอืน

ละ 2 ครัง้ ใชอาคารหองสมดุชมุชนเปนสถานทีต่ัง้

ชัว่คราวในการรวบรวมขยะ คัดแยก และขายตอ

แกผูรบัซือ้ 

  

ปลกุชีวติชมุชนเมอืง 
 

 ดูเหมือนการพัฒนาโครงการในชุมชน      

กนุงุจนองตองผานอุปสรรคหลายประการ ปญหา

ที่หนักมากคือเวลาและการใหเวลาเขามามีสวน

รวมในโครงการ แมจะพยายามพลกิแพลงเปลีย่น

เปาหมายมาทาํงานกบักลุมเยาวชนมากข้ึน แต 

พบวา ตองเจอปญหาในลักษณะเดียวกับผูใหญ   

ดงันัน้ การสนับสนุนโครงการใดๆ หรือการพฒันา

โครงการท่ีตองสรางกระบวนการมีสวนรวมให     

เกิดข้ึนอยางแทจริง จะตองคํานึงถึงโอกาสและ

ความเปนไปไดของคนและชุมชนในการรวม

โครงการ เพือ่การสนับสนนุเขาไปตอบสนองตอ

ปญหาความตองการทีเ่ปนจรงิ ทําได และสรางให

ความรวมมือผลกัดันใหเกดิขึน้ได 
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 ภาพที่คนคอยเลือนหายไปเพราะขาด

กจิกรรมท่ียดึโยงและผูกพนัคนเขามาทํางานรวม

กนั แตผลการดําเนนิการสรางการเรยีนรูใหเกิดข้ึน

แกชมุชนกุนงุจนอง หลายประการ ไดแก

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห

ปญหาของชุมชน จากปญหาที่เกิดขึ้น แตไม

สามารถแกไขปญหาได พบวา การใชขอมลูชมุชน

ทีม่คีวามถกูตอง เทีย่งตรงและแมนยาํ จะนาํไปสู

วธิกีารและทางออกในการแกไขปญหาท่ีดี 

“ขอมูลชุมชนชวยใหเห็นปญหาของบาง

เรือ่ง เราไมสามารถรูทีม่าทีไ่ปของปญหาได แลว

อาจจะแกไมตรงจดุท่ีทาํอยู ฐานขอมูลน้ีไดขอมูล

ที่ชัดเจน ทําใหขอมูลอานเขาใจงาย เปดเผย 

โปรงใส ตอไปเมือ่ทาํโครงการอ่ืนๆ เราจะนําวธิคีดิ

ของโครงการแอลอไีอไปทาํตอ”  

2) รวบรวมเปนฐานขอมูลชุมชน ผลจากการ

รวบรวมขอมลูในประเดน็ตางๆ ครอบคลมุเรือ่ง

ทรัพยากร เศรษฐกิจการทํามาหากิน ความ

สมัพันธทางสังคมวัฒนธรรม ทาํใหไดฐานขอมูล

ของชมุชน ไมเพยีงนาํมาใชในการวเิคราะหงานใน

โครงการ ชชต. เทาน้ัน แตเล็งเห็นประโยชนใน

การนาํขอมูลไปใชอางอิงและยืนยันประกอบการขอ

สนบัสนนุงบประมาณจากหนวยงาน องคกรตางๆ 

สามารถช้ีใหเหน็ปญหา ความตองการ ศักยภาพ 

และโอกาสของชมุชน นอกจากน้ีการจดัทาํฐาน

ขอมูลกลายเปนแหลงเรียนรู ศึกษาหาขอมูลทาง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเศรษฐกิจของ

หมูบาน ทาํใหเกดิความรกัและความภาคภูมใิจใน

ชมุชนของตนเอง 

3) เพิ่มและขยายประสบการณการเรียนรู

นอกหองใหแกเดก็ตาดกีา เหน็จากการบูรณาการ

วชิาการและกิจกรรมในหองเรียน สามารถเขาไป

คนควา เรยีนรูและเลนอยางสรางสรรคในหองสมดุ

ทีไ่ดบรูณาการไปกับการเรียนการสอน นบัวาเปน

ประโยชนแกทัง้ครผููสอน และเด็กตาดกีา ชวยเพิม่

ทางเลือก พ้ืนที ่ และกิจกรรมการเรยีนใหหลาก

หลายมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กๆ จะไดอานหนงัสอื 

เปนจดุเริม่ตนสาํคญัตอการบมเพาะนสิยัรกัการ

อาน ดังท่ีซูฟดา ฆอแดะ คณะทํางานและครู      

ตาดกีาเลาวา 
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 “โรงเรียนตาดีกาไมเคยมีหองสมดุ เดก็จะ

ถามวาวนันีจ้ะพาไปหองสมดุไหม เขาจะชอบทีไ่ด

เขาไปอานหนังสอืทีน่ัน่ หองสมุดของชุมชนเหมอืน

เปนหองสมุดของโรงเรียนดวย บางวชิาจะพาเดก็

ไปเรยีนและอานหนงัสือ ทาํกิจกรรมในหองสมดุ 

เดก็ๆ จะสนกุมาก” 

4) การจัดสรรทรัพยากรตอบสนองตอความ

ตองการท่ีคาํนึงถึงความจาํเปนและความเปนไปได 

เน่ืองจากกระบวนการพัฒนาที่มาจากความ

ตองการของชุมชน จะตองประสบกับความ

ตองการทีม่คีวามแตกตางกนั ทาํใหเกิดการเรียนรู

ทีจ่ะลาํดบัความสาํคญัของแตละปญหา หรือความ

ตองการ โดยเฉพาะตองคาํนงึถงึประโยชนทีจ่ะเกิด

ขึน้กับสวนรวม ทุนท่ีมอียูในชุมชน และความเปน

ไปไดในการดาํเนนิโครงการ ซ่ึงเปนบทเรยีนใหม   

ที่ชุมชนไดรวมกันเรียนรู เน่ืองจากท่ีผานมา 

ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนา 

โครงการ เปนเพียงผู รอรับการพัฒนา ที่มี      

หนวยงานรัฐเปนผูจัดการและจัดสรรใหเพียง   

ฝายเดียว จึงไมผานการคดิวิเคราะหในการจดัสรร

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคา เชนท่ี

ประธานคณะทํางานเลาถึงความไมลงตัวที่       

เกดิขึน้วา  
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  อัสมี ดาหะมี, มูโฮหมัดรอดิง สาเฮาะ, ซูฟดา ฆอเเดะ, กนกพร ยาแมง,    

   อุมา บีฮิง, มะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ

ผูประสานงานพื้นที่ มะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 

   เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

    Home page : http://www.ldinet.org

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  

ธนาคารโลก

 “เม่ือลงมติใชเสียงขางมาก กม็คีนสวน

นอยไมพอใจ จะตองทําความเขาใจกับพวกเขาวา 

โครงการท่ีทาํเกิดประโยชนกบัสวนรวม มคีนได

ประโยชนมาก แลวงบประมาณที่สนับสนุนก็มี

จาํกดั จะทาํโครงการใหญๆ  กไ็มพอ”   
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